
THE STEAMSHIP AUTHORITY convida estudantes K–12 a submeter 
trabalhos artísticos originais para seu concurso de arte anual para 

estudantes “Navegue em sua Imaginação”.
As inscrições vencedoras serão destaque no calendário da Steamship Authority e fi carão 

em exibição no site da Steamship e em balsas selecionadas. Cartões Gift para para viagens 
de passageiros na Steamship Authority também serão premiados a 13 alunos vencedores 

de qualquer cidade no Cape Cod, além de residentes de Martha’s Vineyard, 
Nantucket, Fairhaven ou New Bedford.

CONCURSO DE ARTECONCURSO DE ARTE
PARA ESTUDANTESPARA ESTUDANTES

SUBMETA SUA INSCRIÇÃO
ATÉ TERÇA, DIA 1 DE JUNHO.

2021

Todas as Inscsrições farão parte do Grande Sorteio Final!

A arte original e o formalário de inscrição devem ser enviados para:
Steamship Authority Art Contest, c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649 

ou entregues em um terminal do Steamship Authority.

Para retornar o formulário de inscrição e as fotos da arte por e-mail, envie para:
sailintoimagination@steamshipauthority.com.

Artes originais não podem ser dobradas e a arte que estiver em moldura precisa poder sere removida 
para serem reproduzidas. Todas as inscrições devem ser recebidas ate 1 de junho de 2021.

Viste
SteamshipAuthority.com/sailintoimagination

para obter as regras ofi ciais e instruções de inscrição.

Nossa organização não discrimina com base 
em raça, cor, sexo, identidade de gênero, 

defi ciência, religião, estado civil, nacionalidade, 
idade, orientação sexual ou qualquer outra classe 

protegida por lei federal, estadual ou local.
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“Navegue em sua Imaginação” Concurso de Arte Estudantil 
FICHA DE INSCRIÇÃO/AUTORIZAÇÃO

Título do Trabalho ______________________________________________________________

Nome do estudante _______________________________________________________________

Endereço residencial ________________________________Cidade/estado/CEP ________________

Idade _____  Série _____ Nome dos Pai/mãe/Responsável  __________________________________

Telefone _________________________ E-mail  ________________________________________

Nome da escola ____________________________________  Diretor (a)  _____________________

Nome do professor (a) _____________________________________________________________

Endereço da escola _________________________________Cidade/estado/CEP _________________

Telefone _________________________ E-mail ________________________________________

Gostaria que a arte de meu fi lho (a) fosse devolvida. Eu entendo que é minha responsabilidade retirar nas instalações 
do terminal do Steamship (até 31 de dezembro de 2021) assim que for notifi cado que o julgamento foi concluído.
 SIM    NÃO   Terminal / instalação _____________________    

Consentimento dos pais do aluno ou guardião: 

Eu, __________________________________ dou a _____________________________________ 

permissão par inscrever sua obra de arte original no Concurso de Arte “Navegue em sua Imaginação” da Steamship
Authority. Eu compreendo que a arte se tornará propriedade da Steamship Authority e pode ser reproduzida pela
Steamship Authority para fi ns promocionais. Eu compreendo que o nome do meu fi lho (a) poderá ser usado para
promover a arte enviada como parte do concurso de arte da Steamship Authority.

Assinatura do Pai/mãe/responsável _____________________________________ Data  _____________

INSTRUÇÕES PARA TODAS AS INCRIÇÕES (escolha uma das seguintes)

1.  Arte original e formulário de inscrição enviados para: Steamship Authority Art Contest,
 c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649
2. Foto da arte original e formulário de inscrição enviados para: sailintoimagination@steamshipauthority.com

NOTA: Por favor mantenha a arte original até que osvencedores sejam anunciados em julho. 
 Vencedores deverão enviar a arte original para exibição.
3. Arte original e este formulário de inscrição entregues num terminal da Steamship Authority terminal.

Todas as inscrições devem ser recebidas até 1 de junho de 2021.

(Nome do pai/mãe ou guardião) (Nome do aluno)

CONCURSO DE ARTE ESTUDANTILCONCURSO DE ARTE ESTUDANTIL
SUBMETA SUA INSCRIÇÃO ATÉ TERÇA, DIA 1 DE JUNHO DE 2021
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“Navegue em sua Imaginação” Concurso de Estudantil 
REGRAS OFICIAIS DO CONCURSO

Visão geral do Concurso
The Steamship Authority convida os alunos matriculados nas séries K-12 a participarem de seu sexto concurso anual de arte
estudantil “Navegue em sua Imaginação”. Estudantes de quarquer cidade no Cape Cod, e também residentes de Martha’s
Vineyards, Nantucket, Fairhaven ou New Berdford qualificam para ter suas obras de arte exibidas em um calendário de 2022.
Serão selecionados treze vencedores dessas localidades serão selecionados e a arte vencedora será exibida no calendário
de 2022, bem como exibida no site da Steamship Authority e exibida a bordo das balsas da Steamship Authority.
O tema do concurso “Navegue em sua Imaginação” foi criado para incentivar os alunos a compartilhar suas visões de como
é viajar a bordo das balsas da Steamship Authority para o Cape e as ilhas, e também inspirar interpretações artísticas sobre
como é crescer à beira-mar.
Todos os alunos que enviarem obras de arte originais dentro do tempo do prazo, serão inscritos em um sorteio de um cartão
Visa gift de $150. Todas as inscrições/concorrentes possuem a mesma chance de ganhar este prêmio. O cronograma para
inscrição e o anúncio dos ganhadores são consistentes com as regras do concurso, conforme descrito abaixo.
Além de ter sua arte exibida em destaque no calendário de 2022 da Steamship Authority, vencedores irão receber  
um cartão gift de $100 válido para viagens em qualquer porto servido pela Steamship Authority.
Novidade para o concurso do calendário de 2022, um professor será escolhido aleatóriamente e receberá um cartão  
gift de $100 para uma loja de materiais de artes escolares de sua escolha. Todas as inscrições de professores  
(página 1 do formulário) possuem a mesma chance de ganhares este prêmio adicional.
O concurso começa no dia 22 de Março de 2021 e as incrições são gratuítas. Todas as incrições devem ser recebidas por
correio, entregues em um terminal da Steamship Authority ou enviadas por e-mail para a Steamship Authority até o  
dia 1 de Junho de 2021. Os vencedores serão anunciados em julho de 2021.

REGRAS DO CONCURSO
• Cada aluno pode enviar um projeto.
• As inscrições devem ser de obras de arte originais criadas por um aluno das séries K-12 de qualquer cidade no Cape Cod,
 além de residentes de Martha’s Vineyard, Nantucket, Fairhaven ou New Bedford. Estudantes que estudam em casa  
 ou alunos que optam por uma escola e moram noutra cidade também podem participar, desde que as escolas estejam  
 dentro da área coberta pelo concurso.
• O nome, endereço, série e escola do aluno devem ser escritos na parte de trás da obra original submetida. Nenhum  
 nome de estudante pode aparecer na frente da obra de arte ou como parte da arte.
• A arte deve ser recebida pela Steamship Authority até 1 de junho de 2021 às 23h59. Inscrições atrasadas  
 não serão aceitas.
• Os pais ou responsável de cada aluno devem preencher e assinar o Formulário de Inscrição/Liberação do Concurso  
 e enviar uma cópia com a inscrição da obra de arte. Trabalhos enviados sem a documentação exigida não serão aceitos.
• Arte original será necessária se escolhida como vencedora do concurso e será exibida em embarcações  
 e em terminais selecionados. A arte original se tornará propriedade da Steamship Authority.
• Os vencedores concordam em permitir que a Steamship Authority use seus nomes, escola e obras de arte  
 para promover o concurso de arte e calendário “Navegue em sua Imaginação”.

ELEGIBILIDADE
• Cada candidato der ser aluno do K-12 matriculado em uma escola do Cape Cod, Martha’s Vineyard, Nantucket,
 Fairhaven ou New Bedford school. Estudantes que estudam em casa ou alunos que optam por uma escola e moram
 noutra cidade também podem participar.
• Funcionários da Steamship Authority ou Pierce-Coté Advertising/Regan Communications Group e suas famílias  
 imediatas não são elegíveis para participar.
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CRITÉRIOS DO PROJETO
• Todas as inscrições de alunos elegíveis devem inlustrar o tema do concurso “Navegue em sual Imaginação”. 
 A arte deve incluir uma balsa da Steamship Authority e elementos que mostrem a vida à beira-mar, atributos
 exclusivos ou pontos de referência de uma comunidade integrante específica.
• Todas as obras de arte devem ser originais e não podem incluir nenhuma marca registrada, marca corporativa,  
 logotipos ou violações de direitos autorais.
• O nome do aluno, endereço, telefone, série e escola devem ser incluídos no envio do trabalho artístico.
 Nenhum nome de aluno deve aparecer na frente da arte.

FORMATOS/TAMANHOS ACEITÁVEIS
• Imagens de desenhos, pinturas e esboços originais enviados por e-mail serão aceitos em formato JPEG e PDF.
 Óleo, acrílico, aquarela, pastel, caneta, lápis, tinta e arte digital serão aceitos. Fotografias, fotocópias e imagens
 traçadas serão desclassificadas. (Nenhuma fotografia ou designs 3-D serão aceitos).
• Todas as inscrições de arte original enviadas por correio devem ter, pelo menos 11” x 17” e não exceder 16” 
 de largura x 20” de altura. O design deve estar em formato de paisagem/horizontal. Arte multidimensional 
 não sera aceita.

ESCOLHA DOS VENCEDORES
• Incrições vencedoras serão selecionadas com base na originalidade, criatividade, interpretação do tema 
 do concurso e apelo visual.
• As Inscrições serão revisadas por um painel de representantes da comunidade, escolhidos pela 
 Steamship Authority.

PREMIAÇÃO
• Um total de 13 vencedores de comunidades elegíveis serão escolhidos entre o grupo geral de inscritos.
• As obras de arte vencedoras de alunos qualificados serão exibidas no calendário 2022 da Steamship Authority, e
 também exibidas no site da Steamship Authority e a bordo das balsas da Steamship Authority num poster mostrando
 todas as obras de arte vencedoras.
• Cada aluno vencedor receberá um cartão gift de $100 válido para viagem em quarquer porto servido pela
 Steamship Authority. Os cartões gift não serão transferíveis e não terão valor monetário.
• Uma arte de vencedor/ participante irá receber o prêmio final de $150 Cartão Gift VISA . Este prêmio também
 não é transferível.
• Um participante/vencedor receberá um cartão gift de $100 para ser usado em uma loja local de artigos para
 artes de sua escolha. Este prêmio também não será transferível.

SUBMISSÕES
Os pais ou responsáveis pelo aluno podem enviar a arte do aluno junto com o formulário de inscrição para o
concurso preenchido a partir de 22 de março de 2021. Uma cópias das regras do concurso e do pacote de
inscrição podem ser encontrados no site: www.SteamshipshipAuthority.com/sailintoimagination.

INSTRUÇÕES PARA TODAS AS INCRIÇÕES  (escolha uma das seguintes)

1.  Arte original e formulário de inscrição enviados para: Steamship Authority Art Contest,
 c/o Marketing Department, 509 Falmouth Road, Suite C, Mashpee, MA 02649
2. Foto da arte original e formulário de inscrição enviados para: sailintoimagination@steamshipauthority.com
 NOTA: Por favor mantenha a arte original até que osvencedores sejam anunciados em julho. 
 Vencedores deverão enviar a arte original para exibição.
3. Arte original e este formulário de inscrição entregues num terminal da Steamship Authority terminal.

Todas as inscrições devem incluir o formulário/liberação do concurso e devem ser recebidas pela  
Steamship Authority em ou antes de 1 de junho de 2021. As inscrições recebidas após o prazo final  
do concurso de 1 de junho de 2021 serão desqualificadas.
Os vencedores serão anunciados no site da Steamship authority, www.steamshipauthority.com  
em julho de 2021.  As regras do concurso estão sujeitas a alterações sem notificação direta.


